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KİT-ARGEM kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılacak aşağıda adı, özelliği ve miktarı 
belirtilen plastik, enzimler, sarf malzemeler ve kitler ile ilgili verilecek tekliflerde mutlaka, 
marka, kod numarası ve ambalaj boyutu (adet, Unit, reaksiyon  sayısı veya paket içeriği) 
belirtilmelidir. Teklif edilen ürünler için verilen marka ve kod numarasını gösterir katalog bilgisi 
teklifle birlikte sunulmalıdır. 

 
Enzimler, kitler (-20 °C’de muhafaza edielecek olanlar) ve dNTP set kuru buz içersinde 
soğuk zincir olarak teslim edilmelidir. Kuru buz içerisinde sevk edilmeyen ürünler kabul 
edilmeyecektir. 

 
 
 

Sıra 
No 

Malzemenin 
Adı 

Özelliği Ambalaj Miktarı 
Birimi 

1. dNTP Set 
(100 mM each) 

100 mM dATP, dCTP, dGTP, dTTP (ayrı 
ayrı) içermelidir, PCR için 
kullanılabilecek saflıkta olmalıdır, 4x250 
mikrolitre olarak verilmelidir. 

En az 
4 x 250 µL 

4 Adet 

2. Taq 
polymerase, 
recombinant 

Termostabil   olmalıdır   (95   derecede 
yarılanma ömrü en az 40 dakida), 3' dA 
overhang üretebilmelidir, ammonyum 
sülfatlı ve potasium klorürlü iki ayrı 
tampon verilmelidir, enzim her iki 
tamponda da verimli çalışabilmelidir, 
biotin-, digoxigenin-, fluorescently- 
labeled nucleotides gibi değiştirilmiş 
nukleotitlerle çalışabilmelidir 

En az 
500 Unit 

12 Adet 

3. RNA 
Purification Kit 

Mememli hücresi, dokusu, kanı, böcek, 
maya ve bakteriden yüksek verimli 
toplam RNA izole edebilmelidir, 15 
dakika içeriisnde   A260/280 ratio > 1.9 
saflığında izolasyon yapabilmelidir, spin 
kolon ile çalışmalıdır 

En az 250 
reaksiyonluk 

1 Adet 

4. TaqMan™ 
Universal 
Master   Mix   II, 
with UNG 

Primer-prob tayinine uygun olmalı, pasif 
referans boyası olarak ROX kullanmalı, 1 
x 5 mL olarak verilmelidir 

En az 5 ml 2 Adet 

5. Genomic     DNA 
Purification Kit 

Memeli  hücre,  doku,  kan,  bakteri  ve 
mayadan  DNA izolasyonu 
yapabilmelidir, spin kolan olarak silika 
tabanlı membran teknolojisini 
kullanmalıdır,     rezin,     fenolkloroform 

En az 250 
reaksiyonluk 

1 Adet 
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  veya alkol çöktürme kullanmamalıdır, en 

fazla 20 dakika içerisinde en az 30 
kilobazlık büyüklükte DNA izole 
edebilmelidir, dorğrudan PCR, Southern 
blot gibi aplikasyonlarda 
kullanılabilmelidir. 

  

6. Plant    Genomic 
DNA 
Purification Kit 

Bitki     türlerinin     dokularından     DNA 
izolasyonunu verimli bir şekilde 
gerçekleştirebilmelidir,     spin kolan 
olarak silika tabanlı membran 
teknolojisini kullanmalıdır, rezin, 
fenolkloroform veya alkol çöktürme 
kullanmamalıdır, 30 dakika içerisinde 
sonuç vermelidir, 100 miligram 
numuneden en az 32 mikrogram yüksek 
kaliteli DNA izole edilebilmelidir 

En az 250 
reaksiyonluk 

1 Adet 

7. TrueCut™   Cas9 
Protein v2 

Maksimum    kesme    için    geliştirilmiş 
CRISPR cas9 proteini olmalıdır, bütün 
hücre hatlatında yüksek editleme 
kapasitesi çalışmalıdır, değişik hücre 
hatları için valide edilmiş protokollere 
sahip olmalıdır, ISO 13485 
standardlarına göre üretilmiş olmalıdır, 
rekombinant Streptococcus pyogenes 
Cas9 (wt) olmalıdır 

En az 10 µg 1 Adet 

8. Champion™ 
pET300/NT- 
DEST and 
pET301/CT- 
DEST Gateway™ 
Vector Kit 

"Gateway   entry"   sistemi   ile   uyumlu 
olmalıdır,  N  ve  C  terminal  6xhis  tag 
içermelidir. 
The Champion™ pET300/NT-DEST and 
pET301/CT-DEST Gateway® Vector Kit 
içeriği: 
6 µg each of pET300/NT-DEST and 
pET301/CT-DEST vectors and 10 µg of 
control vector 

En az 6 µg 1 Adet 

 


